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 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 هشكلة البحث (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :تحددت مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس اآلتً 

ما األنشطة المقترحة لتعزٌز االتجاهات اإلٌجابٌة لطالب الصف العاشر األساسً 

 نحو التعلٌم التقنً والمهنً؟

 

 :األسئلة الفرعٌة

 :ٌنبثق عن السؤال الرئٌس األسئلة الفرعٌة اآلتٌة

 ما اإلطار العام لألنشطة المقترحة فً هذا البحث؟ .1

ما االتجاهات اإلٌجابٌة المراد تعزٌزها لدى طالب الصف العاشر  .2

 األساسً نحو التعلٌم التقنً والمهنً؟

هل أدى تطبٌق األنشطة المقترحة إلى تعزٌز االتجاهات اإلٌجابٌة لطالب  .3

 ؟الصف العاشر األساسً نحو التعلٌم التقنً والمهنً



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 أهوية البحث

 
 االتجاهات تعزيز في المستخدمة المقترحة لألنشطة عاما   إطارا   البحث يضع قد .1

 .والمهني التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف لطالب اإليجابية
 العاشر الصف طالب لدى تعزيزها المراد اإليجابية االتجاهات البحث يحدد قد .2

 .والمهني التقني التعميم نحو األساسي
 االتجاهات تعزيز عمى المقترحة األنشطة تطبيق انعكاسات البحث يستقصي قد .3

 .والمهني التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف لطالب اإليجابية
 تعزيز أجل من البحث هذا في المقترحة األنشطة من المعنيون  يستفيد قد .4

 .والمهني التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف لطالب اإليجابية االتجاهات



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 حدود البحث

 
 االتجاهات تعزيز عمى مقترحة أنشطة تطبيق انعكاسات استقصاء عمى البحث اقتصر :الموضوعي الحد.1

 .والمهني التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف لطالب اإليجابية
 .م2018/2019 الدراسي لمعام الثاني الفصل في البحث طبق :الزماني الحد.2
 .يونس خان محافظة :المكاني الحد.3
 .األساسي العاشر الصف طالب :البشري  الحد.4
 .لمبنين الثانوية ناصر كمال مدرسة عمى البحث تطبيق اقتصر :المؤسساتي الحد.5



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 هنهجية البحث
 

 مع الواحدة المجموعة عمى القائم التصميم ذا التجريبي المنهج عمى الدراسة لطبيعة وفقا   الباحثون  اعتمد
 .(وبعدي قبمي) قياس

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 أدوات البحث

 أفراد الطالب اتجاهات لقياس االستبانة استخدام الباحثون  قرر السابقة، والبحوث الدراسات عمى االطالع بعد
 عمى عرضها ثم األولية، صورتها في االستبانة البحثي الفريق أعد حيث والمهني، التقني التعميم نحو العينة

 :يأتي بما توصياتهم جاءت وقد ومالحظاتهم، آرائهم إلبداء التربوية الخبرة ذوي  المحكمين من عدد
 .البحث بموضوع ارتباطها لعدم االستبانة فقرات بعض حذف •
 .وضوحا   أكثر تصبح لكي االستبانة فقرات بعض صياغة إعادة •

 تتكون  النهائية صورتها في االستبانة أصبحت التعديالت كافة إجراء وبعد بتوصياتهم، البحثي الفريق أخذ وقد
 إبداء مع المستقبمي تخصصه في الطالب رغبة حول مفتوح سؤال إلى باإلضافة فقط، فقرات (10) من

 .(1) ممحق التخصص، ذلك اختيار أسباب



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 نتائج البحث

 ،"البحث؟ هذا في المقترحة لألنشطة العام اإلطار ما" :عمى ينص الذي األول السؤال عن اإلجابة :أوال  
 والمعمم التربوي  والمرشد المدرسة مدير حضور في اجتماع بعقد البحثي الفريق قام السؤال عمى ولإلجابة

 البيئة في لمتطبيق والقابمة المناسبة، والفعاليات األنشطة لتحديد الذهني بالعصف االجتماع بدأ وقد المشرف،
 العام اإلطار تشكل فقد ومناقشتها، والمالحظات اآلراء طرح وبعد المتاحة، الموارد حدود وفي المدرسية،
 :يأتي بما المقترحة لألنشطة

 المدرسية اإلذاعة1.

 الميدانية الزيارات2.

 الحّية المقاءات3.

 اإلرشادية الموحات4.

 اإلرشادية الموحات5.



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 الصف طالب لدى تعزيزها المراد اإليجابية االتجاهات ما" :عمى ينص الذي الثاني السؤال عن اإلجابة :ثانيا  

 عمى باالطالع البحثي الفريق قام السؤال عمى ولإلجابة ،"والمهني؟ التقني التعميم نحو األساسي العاشر
 قام وكذلك ،(2012) هدى ودراسة ،(2011) الزامل دراسة :مثل الصمة ذات السابقة والدراسات البحوث

 لدى تعزيزها المراد االتجاهات حصر تم فقد ذلك عمى وبناء   المدرسة، في التربوي  المرشد باستشارة الفريق
 :التاليين المحورين في والمهني التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف طالب

 الشخصٌة الطبٌعة

 االجتماعٌة الطبٌعة

وعميه فقد أعدت استبانة لقياس اتجاهات الطالب أفراد العينة نحوو التعمويم التقنوي والمهنوي، ولمتأكود مون صود  
االسوووتبانة أّي أنهوووا تقووويس موووا وضوووعت لقياسوووه، فقووود عرضوووت عموووى مجموعوووة مووون المحكموووين األفاضووول إلبوووداء 

( 10)مالحظوواتهم وآرائهووم، وبعوود إجووراء التعووديالت كافووة أصووبحت االسووتبانة فووي صووورتها النهائيووة تتكووون موون 
فقرات فقط، باإلضافة إلى سؤال مفتووح حوول رغبوة الطالوب فوي تخصصوه المسوتقبمي موع إبوداء أسوباب اختيوار 

 (. 1)ذلك التخصص، ممحق 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
هل أدى تطبٌق األنشطة المقترحة إلى تعزٌز االتجاهات : "اإلجابة عن السؤال الثالث الذي ٌنص على: ثالثا  

، ولإلجابة على السؤال قام الفرٌق "اإلٌجابٌة لطالب الصف العاشر األساسً نحو التعلٌم التقنً والمهنً؟

البحثً بتحلٌل نتائج التطبٌق القبلً والبعدي الستبانة قٌاس اتجاهات الطالب نحو التعلٌم التقنً والمهنً، 

 :وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوٌة، وقد كانت النتائج على النحو اآلتً
 :نتائج تحلٌل فقرات االستبانة. أ

الفقرات الموجبة المتعلقة باتجاهات الطالب اإلٌجابٌة نحو التعلٌم التقنً والمهنً وهً الفقرات  •. 

، وهذا ٌدل على تعزٌز %(23 -% 18)، قد تغٌرت النسبة المئوٌة للموافقة علٌها بزٌادة تتراوح (9،  2)

 .االتجاهات اإلٌجابٌة للطالب نحو التعلٌم التقنً والمهنً
الفقرات الســالبة المتعلقة باتجاهــات الطالب السلبٌة نحو التعلٌم التقنً والمهنً وهً الفقرات  •

، %(23 -% 13)، قد تغٌرت النسبة المئوٌة للموافقة علٌها بنقص ٌتراوح (10،  8،  7،  6،  5،  4،  3)

 .  وهذا ٌدل على تغٌٌر فً االتجاهات السلبٌة للطالب نحو التعلٌم التقنً والمهنً



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :نتائج تحلٌل السؤال المفتوح فً االستبانة. ب: ثالثا  

ما التخصص "قام الفرٌق البحثً بتحلٌل إجابات الطالب على السؤال المفتوح فً االستبانة الذي ٌنص على 

، وقد كانت النتائج على النحو "الذي ترغب االلتحاق به مستقبالً؟ وما سبب اختٌارك لهذا التخصص؟

 :اآلتً

 التخصص
 التطبيق البعدي التطبيق القبمي

 النسبة المئوية عدد الطالب النسبة المئوية عدد الطالب

 %54 21 %69 27 األكاديمي

 %31 12 %8 3 التقني والمهني

 %15 6 %23 9 لم ُيقرر

 %100 39 %100 39 المجموع



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 تىصيات البحث (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :يأتي ما بضرورة البحثي الفريق يوصي

 فمسطين في والخاصة الحكومية المدارس في األساسي العاشر الصف طالب عمى المقترحة األنشطة تطبيق تعميم .1
 .خاص بشكل غزة محافظات وفي عام، بشكل
 اختيار إلى الطالب توجيه أجل من فعال بشكل كافة الالصفية األنشطة المدرسية اإلدارة تستثمر أن ضرورة .2

 .وقدراتهم ميولهم تالئم التي والمهنية التقنية التخصصات
 واالجتماعية، الثقافية المحمي المجتمع مؤسسات خالل من المجتمع في والمهني التقني التعميم ثقافة نشر ضرورة .3

 .تجاهه اإليجابية االجتماعية النظرة لتعزيز المختمفة اإلعالم ووسائل
 :حول البحوث من المزيد إجراء البحثي الفريق يقترح

 التقني التعميم نحو األساسي العاشر الصف طالبات لدى اإليجابية االتجاهات لتعزيز المقترحة األنشطة تطبيق .1
 .والمهني

 االجتماعي، التواصل بمواقع االستعانة :مثل جديدة، وفعاليات أنشطة إضافة خالل من المقترحة األنشطة تطوير .2
 .ذلك وغير الجوال، وتطبيقات

 أو المدرسي، األثاث عمى المحافظة :مثل الطالب لدى أخرى  إيجابية اتجاهات لتعزيز المقترحة األنشطة تطبيق .3
 .ذلك وغير الدراسي، التحصيل ضعاف زمالئهم مساعدة


